
STELLINGEN 

I 

De utilisatie van een oraal toegediende therapeutische dosis ijzer is niet 
representatief voor de resorptie van ijzer in het maagdarmkanaal. bepaald 
volgens de balansmethode. 

II 

De bepaling van de serumijzerbelastingscurve vormt een essentiele aan
wijzing voor de toekomstige inbouw van therapeutisch toegediend ijzer in 
de erythrocyten. 

III 

Vanuit pathogenetisch standpunt bezien dient men de term '"haemochro
matosis"" te vervangen door ""siderophilie". 

IV 

De prijs van een ijzerpreparaat is omgekeerd evenredig met zijn therapeu
tisch resultaat. 

v 
De meting van het maximale in- en exspiratoire verschil van borstomvang 
verschaft een betrouwbare indruk omtrent de ventilatoire longfunctie en 
dient bij het physisch routine-onderzoek opgenomen te worden. 

VI 

Sinds de invoering van stikstofmosterd hebben de later ontwikkelde 
alkylerend.:: agentia geen verbetering van het tumorremmend effect 
opgeleverd. 

VII 

De cellichamen van de afferente ve::els uit de uitwendige oogspieren liggen 
in het ganglion semilunare. 

Litteratuur: Manni, E., R. Bortolani. C. Desolc, (1966) "Eye muscle proprio
ception and the semilunar ganglia··. Exp. Neurology. 16 : 226-236. 
Joffe. W. S .. A. J. Gay, C. Courtney Antrim. (1966). 'Trigeminal pathway for 
afferent fibers from the oculomotor nerves··. Invest. Ophthalmology. 5 : 
222-227. 

VIII 

Bij een gecompliceerde fractuur is een primaire stabiele osteosynthese de 
beste behandeling. 





IX 

Men mag aannemen dat de chylomicronen niet tussen. maar door de 
endotheelcellen van de lymfvaten van de darmmucosa gaan. 

Litteratuur: Dobbins. W. 0 .• (1966). "The intestinal mucosal lymphatic in 
man. A light and electron microscopic study'", Gastroenterology. 51 : 994-1003. 

X 

De thermometrie van de regio supra-orbitalis is een eenvoudig hulpmiddel 
om een afsluiting of vernauwing van de arteria carotis interna op te sporen. 

Litteratuur: Austin. J. H.. M. H. Sajid (1966), .. Direct thermometry in 
ophthalmic-Internal carotid blood flow··. Arch. of Neurology, 15 : 376-392. 

XI 

Een bloeddrukmeting zonder gelijktijdige bepaling van de armomtrek op 
de meetplaats. heeft onvoldoende waarde. 

XII 

De bestudering van medische leerboeken die meer dan een halve eeuw oud 
zijn. is van belang geworden sedert de iatrogene maskering van het natuur
lijk beloop van ziekten. 
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